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Підтверджено рейтинг СК «Альфа Страхування»  
 

17 листопада 2016 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення підтвердити 

рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 

«Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом 

uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості в порівнянні з іншими українськими 

страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство орієнтувалося на результати аналізу діяльності Компанії за 

дев'ять місяців 2016 року. 

Таблиця 

Основні показники роботи СК «Альфа Страхування» за 9 місяців 2016 року, тис. грн., %, п.п. 

Показники 
9 місяців 
2016г.     

(30.09.2016) 

9 місяців 
2015 г.     

(30.09.2015) 
Зміна 

Темп 
приросту, 

% 

Активи всього, тис. грн. 375 496,00 319 085,00 56 411,00 17,68% 

Власний капітал, тис. грн. 195 231,00 199 154,00 -3 923,00 -1,97% 

Валові зобов’язання, тис. грн. 180 265,00 119 931,00 60 334,00 50,31% 

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 108,30% 166,06% -57,75п.п. - 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 180 435,00 159 937,00 20 498,00 12,82% 

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 100,09% 133,36% -33,26п.п. - 

Валові премії, всього, тис. грн. 364 107,40 309 515,80 54 591,60 17,64% 

Доля страхових премій, які належать перестраховикам, тис. грн. 11 513,20 4 792,50 6 720,70 140,23% 

Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам, та валовими 
преміями, % 

3,16% 1,55% 1,61п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 78 296,80 91 319,00 -13 022,20 -14,26% 

Співвідношення між виплатами і валовими преміями за період,% 21,50% 29,50% -8,00п.п. - 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. 19 798,00 -35 292,80 55 090,8 - 

Рентабельність продажів, % 5,44% -11,40% 16,84п.п. - 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 19 191,70 -23 373,90 42 565,60 - 

Рентабельність власного капіталу, % 9,83% -11,74% 21,57п.п. - 

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 
 

1. У період з 30.09.2015 по 30.09.2016 р. спостерігався значний приріст активів СК «Альфа 

Страхування»: з 319,99 млн. грн. до 375,5 млн. грн. Валові зобов'язання збільшилися на 60,33 млн. грн. до 180,27 

млн. грн., а власний капітал скоротився на 3,92 млн. грн. до 195,23 млн. грн. Незважаючи на різноспрямовану 

динаміку зобов'язань і капіталу, коефіцієнт покриття власним капіталом зобов'язань страховика на кінець 

третього кварталу 2016 року склав 108,3%, що говорить про підтримку Страховиком високої капіталізації. 

2. Грошові кошти на рахунках Компанії станом на кінець третього кварталу 2016 року склали 180,44 млн. 

грн., що на 20,5 млн. грн. вище показника станом на 30.09.2015 року. В результаті значного зростання 

зобов'язань, ліквідність страховика дещо скоротилася, але залишається на дуже високому рівні: станом на 

30.09.2016 року вона склала 100,09%.   

3. Компанія уважно вивчає тенденції розвитку страхового ринку України і вживає необхідних заходів, 

щоб розширювати спектр надаваних клієнтам послуг. Завдяки продуманій стратегії розвитку, продовжує 

зростати ділова активність страховика: за дев'ять місяців 2016 року СК «Альфа Страхування» зібрала на 54,59 

млн. грн. більше валових премій ніж за три квартали 2015 року. При цьому самий значний приріст спостерігався 

за наступними видами страхування: медичного страхування, страхування від нещасних випадків і страхування 

фінансових ризиків. Перестрахування впало на 140,23%, і займає в бізнесі Компанії лише 3,16% від валових 

премій. Виплати і відшкодування Компанії за три квартали 2016 року становили 78,3 млн. грн., коефіцієнт виплат 

— 21,5%. 

4. Фінансовий результат від операційної діяльності Компанії за дев'ять місяців 2016 року склав 19,8 млн. 

грн. Всього ж Страховик заробив за три квартали поточного року 19,19 млн. грн. чистого прибутку, тоді як роком 

раніше фінансовий результат дорівнював 23,37 млн. грн. чистого збитку. Зростання фінансових результатів 

сприяло позитивному впливу на показники ефективності роботи Компанії.  

 

Проаналізувавши звітність СК «Альфа Страхування» за дев'ять місяців 2016 року, а також регулярну та 

особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відзначає: зростання активів, підвищення ділової 

активності і поліпшення фінансових результатів страховика.  

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


